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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่ป่าต้นน้ําน่านตอนบน 2. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนพื้นท่ีป่าต้น
น้ําน่านตอนบน 3. เพื่อศึกษาลักษณะการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําน่านตอนบน 4. เพื่อศึกษากระบวนการ
บริหารและการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ําน่านตอนบน 5. เพื่อศึกษาผลกระทบการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา
น่านตอนบน 6. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ําน่านตอนบน ที่ประกอบด้วยระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้กับกลุม่ตัวอย่างที่เป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล จํานวน 385 คน ที่ได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน จากประชาชนท้ังหมด 11,538 คน  และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภาพในการศึกษากับ
กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบาย การจัดการพื้นท่ีป่าต้นน้ํา จํานวน 25 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัตติามนโยบาย  
จํานวน 56 คน ซึ่งได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง เก็บข้อมลูโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม  
ผลการวิจัยพบว่า 1) พื้นที่ป่าต้นน้ําส่วนมากเป็นปา่ทีเ่กิดขึ้นตามบรเิวณที่ลาดชันตามไหลเ่ขาและหุบเขา ซึ่งทํา
หน้าท่ีรักษาระบบนเิวศของพื้นที่ต้นน้ํา 2) วิถีชีวิตของประชาชนมีการผสมผสานกันระหว่างวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
และวิถีชีวิตแบบใหม่เพิม่มากข้ึนเรือ่ยๆ 3) ประชาชนเริ่มปลูกพืชหลากหลายชนิด และมีการวางแผนการ
เพาะปลูกพืชอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามหลักวิชาการเพิ่มมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการใช้สารเคมีมี
มากขึ้น ควบคู่ไปกับวิทยาการเกษตรสมัยใหม่ 4) การบรหิารจดัการพื้นที่ต้นน้ําน่าน จะเป็นลักษณะของความ
ต่อเนื่องในนโยบายและมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ําครบทุกมิติ เช่น ป่า คน สัตว์ ดิน เปน็ต้น  
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นอกจากน้ี 5) การบริหารจดัการพืน้ท่ีต้นน้ําน่าน ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน ประการสดุท้าย 6) ยุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําใหม่ท่ี
ค้นพบจากการวิจัยคือ เปา้หมายของยุทธศาสตรด์ังกล่าวต้องมุ่งเน้นให้คนอยู่กับป่าได้อยา่งยั่งยืนและเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน ได้อย่างแท้จริง โดยใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและใช้การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนที่เหมาะสม รวมทั้ง
กฎกติกาที่ชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการกําหนดขึ้นเอง เพื่ออนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าในเขตชุมชนของตนให้คงอยู่ตลอดไป 
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ABSTRACT 
The research of the Administrative Development Strategies of the upper Nan forest watershed 
was used by mixed research. The objectives of this research were to; 1) to study the 
characteristics of area in the upper Nan forest watershed 2) to study the folk way of 
communities in the upper Nan forest watershed 3) to study the characteristics of cultivation in 
the upper Nan forest watershed 4) to study the administrative development process in the 
upper Nan forest watershed 5) to study impact of administration in the upper Nan forest 
watershed 6) to study the administrative  development strategies in the upper Nan forest 
watershed. The quantities and qualitative measure were used. Quantitative and qualitative 
methods were conducted.  Quantitative research population was classified 3 groups 385 
person. Total research population comprise in 11,538 people. For qualitative method, in-
depth interviews of 25 upper watershed policy makers and 56 focus groups for upper 
watershed policy implementation. Data for analysis were used by content analysis and in-
depth interview in accordance with theory.  The Finding of this research were 1) Most of forest 
watershed is community forest which is occur in the areas where steep slopes, hillside and 
border line of village in order to preserve ecosystem of the watershed areas. 2) Lifestyles of 
people integrated the tradition and modern way together. 3) People trend to cultivate variety 
of crops and planning systematically cultivate their crops by following the academic 
knowledge. However, the behavior of Chemical using trend to increase following with modern 
agricultural issue. 4) the management of Upper Nan watershed area is shown as the continuity 
of the policy and aims to resolve all aspect of the problem in Upper Nan watershed area such 
as forest, people, animals, soil and etc. 5) the management of Upper Nan watershed area has 
directly impact to government policy, economy, society and well-being of people. Finally, 6) 
the Administrative Development Strategies developed from this research focused on the 
objective of the sustainable well-being of living between the people and the forest in the 
upper NAN watershed and actually facilitated to each other. These objectives could be 
obtained by using the effective laws and appropriate self- developed lifestyles as well as the 
rules created by their own participations for their community forest conservation. 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
  ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคญัอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ถ้าป่าไม้ถูกทําลายลงไปมากๆ  
ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ํา อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทําลาย     
จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ําด้วย เพราะเมื่อเผาปา่หรือถางป่าไปแล้ว  พ้ืนดินจะโล่งเตียนขาดพืชปกคลุม  
เมื่อฝนตกลงมาจะชะล้างหน้าดินและความอดุมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซบัน้ําไว้  
น้ําก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือนและที่ลุ่มในฤดูน้ําหลาก พอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ําซมึใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้าํลําธารทํา
ให้แม่น้ํามีปรมิาณน้ําน้อย (กรมทรัพยากรน้ํา, 2550) เพราะป่าไม้ถกูทําลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่อง
ของประชากรที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งเพื่อการคา้ขาย โดยใช้ป่าเป็น
ตัวสําคญัเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้ง เนื่องจากพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไมต่กต้อง
ตามฤดูกาล เมื่อยามน้ําหลากได้เกดิน้ําท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร (นิวัติ เรืองพาณิช, 2542) 
  ป่าต้นน้ําเป็นป่าธรรมชาติที่ทรงคุณค่าเป็นป่าทีม่ีพลังงานหมุนเวยีนตามระบบนิเวศทางธรรมชาติ  
อันเป็นประโยชน์มหาศาลของมนษุย์ เป็นทั้งแหล่งกําเนิดของปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิตแก่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
อาหาร ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม นอกจากน้ันป่าต้นน้ํายังเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของคน
ไทยท่ีสําคญั กล่าวคือ เป็นแหล่งกาํเนิดน้ําท่ีเป็นปัจจัยหลักในการทําการเกษตร การทําอุตสาหกรรมทกุชนิด 
รวมทั้งการอุปโภคบริโภคของทุกคนในประเทศไทย (เกษม จันทร์แกว้, 2539) ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ต้น
น้ําได้ใช้ภูเขา เพื่อสร้างถิ่นฐานและทําไรเ่ลื่อนลอย ได้ทําลายพื้นท่ีปา่ต้นน้ําเป็นจํานวนมาก จนชุมชนตอนล่าง
ของลุ่มน้ํา ไม่มีน้าํบริโภค   ในฤดูแล้ง การทําไร่ของชาวเขาเผ่าตา่งๆ ไดต้ัดต้นไม้และเผาป่า ขยายพื้นท่ีจากท่ีราบ
เชิงเขาสู่ภูเขาสูงชัน ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร และจากการสํารวจพืน้ท่ีป่าและชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ํา ก็ยัง
ไม่มีข้อมลูสถติิที่ชัดเจน ว่ามีจํานวนมากน้อยเพียงไร แต่พื้นท่ีชีวิตคือ สัตว์ป่า ป่าไม้และพืชพรรณต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งต้นน้ําลาํธารได้ถูกทําลาย ลงไป โดยปราศจากยุทธศาสตร์การป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 
(กรมทรัพยากรน้าํ, 2550) 
  พื้นที่ของจังหวัดน่านโดยทั่วไป มสีภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอน มีความลาดชันเกิน 30 องศา ประมาณ 
ร้อยละ 85 ของพืน้ท่ีจังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาดตามลุ่มน้าํ จะเปน็ท่ีราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาว
ของลุ่มน้ํา น่าน สา ว้า ปัว และกอน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2553) จังหวัดน่านมีพื้นท่ีรวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร่ 
หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จําแนกเป็น 1) พื้นที่ป่าไม้และภูเขา 3,437,500 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 47.94     
2) พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 2,813,980 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.24 3) พื้นที่ทําการเกษตร 876,043 ไร่ คิดเปน็ร้อยละ 
12.22 4) พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 43,522 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.60 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2553) จากสถิติดังกล่าว 
จึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่จะเกดิขึ้นระยะยาวในประเทศไทย อีกทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธารเหล่านี้ อยูห่่างไกล
ศูนย์กลางอํานาจ เป็นอย่างมาก เป็นภาพท่ีอยู่ห่างไกลและเป็นภาพที่มองไม่เห็นอย่างเด่นชัด จึงทําให้รัฐบาลและ
หน่วยงาน  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมักจะมองไม่เห็นความสําคัญ เมื่อภัยมาจะทําให้เกิดอันตรายที่แก้ไขไดย้าก เช่น 
น้ําป่าไหลทะลักท่วมบา้นเรือน เรอืกสวนไร่นาของประชาชน ในฤดูฝน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่วนในฤดูแล้งก็เกิด
ความแห้งแล้ง ไมม่ีน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็นต้น เพราะผลการบริหารจัดการการพัฒนาผิดพลาด และ
ขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจัง 
  สภาพการณ์เป็นเช่นนี้ จึงต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายแผนการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ําได้อย่างยั่งยืน
และเป็นระบบ ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งเป้าไว้  ลําพังอาศัยการขับเคลือ่นจาก
หน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถดูแลรักษาทรัพยากรป่าไมไ้ด้อยา่งทั่วถึง จําเป็นจะต้องได้รับ



ความร่วมมือ จากประชาชน และองค์กรต่างๆ ทุกหมู่เหล่า และการสร้างแนวร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาป่า
ไม้ โดยมุ่งเน้น ให้ประชาชนเป็นศนูย์กลางมากยิ่งข้ึน กล่าวคือ ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคดิ ร่วมเก็บข้อมูล ร่วมวางแผน ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมกันบํารุงรักษา และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ความสําคญักับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมด้วย (สมชัย เพียรสถาพร, 2553, 
หน้า 6) 
  จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังที่กล่าวมานั้น จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการบรหิารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําน่านตอนบน โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายจากรัฐบาล การนาํนโยบายไปปฏิบัตจิาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พรอ้มท้ังการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพืน้ท่ีต้นน้ํา 
ว่าจะมีส่วนร่วมในการดําเนินการมากน้อยเพียงใด การพัฒนาพ้ืนท่ีต้นน้ําไมไ่ด้หมายความว่า จะแกไ้ขแต่เพียงแค่
การฟื้นฟูป่าต้นน้ําเท่านั้น หากแตย่ังจะต้องแก้ไขสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนบนพื้นที่ต้นน้ําไปพร้อมๆ กัน
ด้วย กล่าวคอื เป็นการแก้ไขปญัหาทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติในด้านพื้นที่ มิติในด้านการบริหาร และมติิในด้านการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา จึงเรียกได้ว่า เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําจริงๆ ดังนั้น ด้วยความสําคญั
ของปัญหาดังที่กล่าวมา พร้อมทั้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผู้วจิัยจึงมีความประสงค์จะทําวิจัยเรือ่ง 
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ําน่าน โดยมีคําถามการวิจัยดังต่อไปนี ้
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นท่ีป่าต้นน้าํน่านตอนบน 
 2. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ป่าต้นน้ําน่านตอนบน 
 3. เพื่อศึกษาลักษณะการเพาะปลกูในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําตอนบน 
 4. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําตอนบน 
 5. เพื่อศึกษาผลกระทบการบริหารจัดการพื้นท่ีต้นน้ําน่านตอนบน 
 6. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําน่านตอนบน 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการวิจยัไว้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคณุภาพ 
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้วิจยัจะดาํเนนิการวิจัยครั้งนี้ ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
       การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งผู้ให้ข้อมลูออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 บุคคลผู้กาํหนดนโยบาย หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทสาํคัญในการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ป่าไม้พื้นท่ีต้นน้ํา จํานวน 25 ราย โดยจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-Depth Interview) อย่างเดียว และได้เลือกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง 
                     กลุ่มที่ 2 บุคคลผู้ปฎิบัตติามนโยบาย ได้แก่ ผู้ทีม่บีทบาทสําคัญในการนาํนโยบายไปปฏิบัติ 
และเป็นผู้มสี่วนร่วมในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์นโยบายการบริหารการอนุรักษ์พ้ืนท่ีต้นน้ําน่าน จํานวน 3 กลุ่ม 
จํานวนทั้งสิ้น 56 ราย โดยจะเก็บข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
                 การวิจัยเชิงปริมาณ   
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากรในองค์การบริหารสว่นตําบล 3 แห่ง ได้แก่         
1) องค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ 2) องค์การบริหารส่วนตาํบลน้ําเกี๋ยน 3) องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ 
จํานวน 11,538 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการเปดิตารางของ Robert V. Krejcie & Earyle W. Morgan. 



(ธีรวุฒิ เอกกุล, 2543, หน้า 24) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) และการสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling)  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interviews) ทั้ง
ลักษณะมีโครงสร้าง (Structure) และไม่มีโครงสร้าง (Semi-Structure) ใช้สัมภาษณ์ผู้กําหนดนโยบาย และการ 
นํานโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ําน่านตอนบน ในประเดน็คําถามเกี่ยวกับ 1) ลักษณะพื้นท่ีป่าต้นน้ํา
น่านตอนบน 2) วิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ป่าต้นน้ําน่านตอนบน 3) ลักษณะการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํานา่นตอนบน        
4) กระบวนการบริหารและการพฒันาพื้นที่ป่าต้นน้ําน่านตอนบน  5) ผลกระทบการบริหารจัดการพืน้ท่ีต้นน้ํา
น่านตอนบน  และ 6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําน่านตอนบน 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามคดิเห็นของประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีป่า   
ต้นน้ําน่านตอนบน  และอยู่ภายในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบล 3 แห่ง จํานวน 385 ฉบับ          
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ (บุญทัน ดอกไธสง, 2552) 
            ขั้นตอนในการสร้างเครือ่งมือ 
   การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณมขีั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมป่าต้นน้ํา    
พร้อมท้ังขอคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิกําหนดเนื้อและโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ และโครงสรา้งแบบสอบถาม       
2) กําหนดประเด็นสําคญัของแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมป่าต้นน้าํ 3) ร่างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม        
ตามประเด็นสําคญัในกรอบแนวคดิการวิจัยเกี่ยวกับป่าต้นน้ํา 4) สรา้งแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม    
นําเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและแกไ้ขเสนอแนะปรับปรุง เพื่อความถูกต้องเหมาะสม    
5) นําแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ไดร้ับการปรับปรุงแก้ไขแลว้เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ ดูความ
เที่ยงตรง ความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา 6) นําแบบสมัภาษณ์และสอบถามทีไ่ด้รับการแก้ไขและ
เสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 7) นําเสนอแบบสัมภาษณแ์ละแบบสอบถามที่ไดร้ับการแกไ้ขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 8) เมื่อได้รับการตรวจสอบแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว นําแบบสัมภาษณไ์ปเก็บข้อมูลกับผู้ให้
ข้อมูลสําคญั (Key Informants) และกลุม่ประชากรตามที่ได้กําหนดไว ้
 การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมอื 
   นําแบบสัมภาษณ์และสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีของความสอดคล้องกันระหวา่งข้อคําถาม
กับนิยามศัพท์ปฏิบัติการ ซึ่งแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ,์ 2543, หน้า 123) 
    +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวจิัย 
     0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดไดต้รงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   เลือกข้อที่มีค่า  IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.5 นํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ .97 นําแบบสัมภาษณแ์ละแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้  
(Try out) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ
แอลฟา (Alpha-coefficient)  ของครอนบัค  (Cronbach, 1970, pp.161; อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ,์ 
2543, หน้า 137)  ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .89 
 



 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
   การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพผู้วิจัยสาํรวจดูข้อมูลทุตภิูมิ (Data Colleting) และได้เก็บ
รวบรวมข้อมลูจากแนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีปา่ต้นน้ํา สําหรับข้อมูลปฐมภมูิ (Primary 
Data) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ โดยใช้การสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบาย และการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ 
ซึ่งจะทําการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีได้นัดหมาย 
   การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบณัฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพือ่ขออนุญาตและขอความร่วมมือแจก
แบบสอบถามให้กับกลุม่ตัวอย่างคอื ประชากรในองค์การบริหารส่วนตําบล 3 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดู่พงษ์ องค์การบริหารส่วนตาํบลน้ําเกี๋ยน องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ หลังจากนั้น ผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามและรับคืนแบบสอบถาม ประการสุดท้ายผู้วิจยัดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อดาํเนินการ
ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
   การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ผู้วจิัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้นาํมาตรวจสอบความสมบรูณ์  
ของข้อมูลนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วมากําหนดใส่รหัสทาํการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอรใ์นการประมวลผล และใช้สถิติ ไดแ้ก่ 1) ค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) 3) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาวิเคราะห ์
   การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interviews) และการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบความสมบรูณ์ และความน่าเชื่อถือ ในลักษณะสามเสา้ 
(Triangulation) ได้แก่ การตรวจสามเส้าดา้นข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าดา้นผู้วิจัยการตรวจสอบสามเส้าด้าน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี หลังจากนั้นทําดัชนีข้อมูล โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมลู
ที่ได้ตรวจสอบแล้ว ทําข้อสรุปช่ัวคราว โดยการตดัข้อมูลทีไ่ม่เกี่ยวข้องออกไป และสร้างบทสรุปขึ้นมาให้เชื่อมโยง
กับตัวแปรการวิจยั พร้อมทั้งนําเสนอผลการวจิัยด้วยวิธีการการวิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ความ และสรุปความ 
โดยใช้การพรรณนาเป็นแนวทางหลัก 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวจิัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําลุ่มแมน่้ําน่านตอนบน ไดส้รุปผลการวิจยั   
ตามประเด็นสําคญั ดังต่อไปนี ้
 1. ลักษณะพื้นท่ีป่าต้นน้ํานา่นตอนบนส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าชุมชนประจําหมู่บ้านที่ได้รับการอนุรักษ์       
จากชาวบ้าน และเป็นพ้ืนท่ีป่าท่ียงัไม่มีหมู่บา้นใดเป็นแสดงตนเป็นเจ้าของมีสภาพของป่าท่ีเป็นแหล่งกําเนิดน้ํา 
แหล่งรวมน้ํา แหล่งดูดซบัน้ําและแหล่งควบคุมน้ํา 
 2. พื้นที่ลาดชันบนดอยจะต้องอาศัยพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา คอยทัดทานการไหลของน้ํา เพื่อมิให้ดินที่อยู่บริเวณ
พื้นที่ลาดชันถล่มลงมา และเพื่อไมใ่ห้การไหลของน้ําไหลแรงมากกว่าปกติในขณะเดียวกันพื้นที่ลาดชันบางแห่ง
บนพ้ืนท่ีบนดอย ก็มีป่าต้นน้ําน้อยใหญ่เกิดขึ้นมากมาย และเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พ้ืนท่ีลาดชันบริเวณ
หมู่บ้านบนท่ีสูงทีใ่ดท่ีมีป่าต้นน้ําเกดิขึ้นมากมาย พื้นที่ลาดชันบริเวณหมู่บ้านนั้น ย่อมไม่เกิดดินถลม่ เพราะป่าต้น
น้ําจะทําหน้าท่ีที่มคีวามสัมพันธ์กนัในลักษณะลดอัตราการไหล และรักษาสมดลุการไหลของน้ํา 
 3. วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการดํารงชีวิตแบบดั้งเดมิ รักษาขนบธรรมเนยีม จารีต ประเพณี
ประจําหมู่บ้านไวไ้ดด้ี ยังไมเ่ปลี่ยนแปลงเพื่อรับเอาประเพณีวัฒนธรรมจากที่อ่ืนเข้ามาผสม แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี



การยอมรับนวัตกรรมเข้ามาประกอบในการดํารงชีวิตมากขึ้น เช่น การทําเกษตรแผนใหม่ การพัฒนาที่ดินแนว
ใหม่ และการชลประทานขนาดย่อมบนดอย เป็นต้น 
 4. การเพาะปลูกพืชชาวบ้านบนดอยส่วนใหญ่จะปลูกพืชเพื่อเลีย้งภายในครอบครัว และหากเหลือจาก
การเลีย้งภายในครอบครัวจะส่งไปขาย โดยหน่วยงานของรัฐจะเป็นผูร้ับซื้อเอาไว้ และส่วนใหญ่กรรมวิธีในการ
เพาะปลูกยังคงอาศัยภูมิปญัญาท้องถิ่นแบบเดิม แต่จากการที่หน่วยงานของรัฐได้เข้าไปร่วมพัฒนานําเอา
นวัตกรรมสมยัใหม่เข้าไปใช้ ผลผลติจากการเพาะปลูกของชาวบ้านได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเดมิ 
 5. กระบวนการบรหิารจดัการมีลกัษณะของความต่อเนื่อง โดยเริม่ต้นจากฝนหยดแรกทีต่กลงมาบนพื้นที่
บนดอย แล้วไหลรวมกันบนพ้ืนท่ีราบบนดอยกลายเป็นแอ่งน้ําขนาดเล็ก มีพื้นท่ีป่าต้นน้ําคอยดูดซับ กักเก็บ และ
ควบคุมปริมาณการไหลของน้ํา ให้เป็นไปตามระบบนิเวศทางธรรมชาติไหลลงไปตามร่องหิน ตามพื้นทีล่าดชัน   
ไหลลงมารวมกันเป็นแม่น้ําในพื้นที่ราบ 
 6. การจัดทํานโยบายการบริหารจดัการพื้นที่ต้นน้ําน่านตอนบน เป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคัญต่อการแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการพื้นท่ีต้นน้ําอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ปญัหา การเสนอความคิด
ริเริม่ การค้นหารวบรวมข้อมลู การยกร่างนโยบาย การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงร่างนโยบาย การกําหนดเปน็นโยบาย 
การตัดสินใจประกาศใช้เป็นนโยบาย 
 7. การนํานโยบายการบรหิารจดัการพื้นที่ต้นน้ําน่านตอนบนไปปฏิบตัิ ต้องทําความเข้าใจในความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์ รู้จักการแบ่งหน้าที่ ภารกิจการทํางานให้ชัดเจน ปรับปรุงสมรรถนะขององค์การให้เกิดความ
สะดวกคล่องตัว เน้นการทํางานเปน็ทีม ไม่มโีครงการทีส่ลับซบัซ้อน มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการปฏิบัติ
หน้าท่ี มีการประสานการทํางานท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์การ มีการปรับทัศนคติของ
บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบตัิหน้าที่ เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหนา้ที่จาก
บุคลากรทุกฝ่าย 
 8. ผลกระทบของการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ําน่านตอนบน ส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลโดยตรง 
หากการบริหารจดัการพื้นที่ต้นน้ําไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผลกระทบก็จะกลับไปสู่ความมีประสิทธิผลของ
นโยบาย ซึ่งมผีลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่อย่างหลีกเลีย่งมิได้  เพราะนโยบายเป็นแนวทางในการ
พัฒนา   ความเป็นอยู่ของประชาชน หากแนวทางไม่สามารถเป็นไปอย่างท่ีคาดการณ์ไว้ การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ํา ก็
จะสะดุดหยุดลง นอกจากน้ี ยังรวมถึงผลกระทบทีม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนท่ี  ไม่ว่าจะเปน็ป่าไม้ 
แหล่งน้ํา สัตว์ป่า ระบบนิเวศทุกอย่างบนพื้นที่ต้นน้ํา 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ําลุ่มแม่น้ําน่านตอนบน มีประเด็นสําคญั
ในการนํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะพื้นท่ีป่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นเขตป่าชุมชนที่ไดร้ับการอนุรักษ์จากชาวบ้าน และเป็นเขตป่าที่กัน้ไว้
ให้เป็นป่าสงวน โดยให้ชาวบ้านเปน็ผู้ดูแล รักษา หวงแหนไว้ไม่ให้ใครทําลายง่ายๆ และลักษณะโดยทั่วไปป่าต้น
น้ําจะเกิดขึ้นตามบริเวณพื้นราบบนดอย ส่วนมากมักจะเกดิอยู่ใกล้แหล่งพื้นที่ต้นน้ํา ลักษณะของป่าจะเป็นป่าไม้
นานาพันธุ์มีขนาดของพันธุ์ไม้ไม่ใหญ่ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ป่าตน้น้ําท่ีเกิดขึ้นในบริเวณแหล่งน้ําแต่ละแห่งมี
คุณสมบัติพิเศษ กล่าวคือ เป็นแหล่งกําเนิดน้ํา แหล่งรวมน้ํา แหล่งดดูซับน้ํา และควบคุมการไหลของน้ํา ไม่ให้มี
ความผิดปกติจากระบบนิเวศทางธรรมชาติ และความผดิปกติจากระบบนิเวศน้ีเกิดจากการทําลายป่าตน้น้ํา ไม่ว่า
จะเป็นการตัด การถางและการเผา เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของชาวบ้าน โดยที่บางครั้งชาวบ้านอาจจะรู้
หรือไมรู่้ถึงผล ที่จะได้รับจากการทําลายป่าต้นน้าํ จึงทําให้ป่าต้นน้ําที่เคยทําหน้าที่ในการให้กําเนดิน้ํา รวมมวลน้าํ



น้อยใหญ่ และดูดซับน้ําไม่ใหไ้หลลงไปพ้ืนท่ีลาดชันมากจนเกินไป ดงัทีน่ิวัติ เรืองพาณิช (2542) ได้นําเสนอ
มาตรการอนุรักษ์ป่า ต้นน้ําไว้ว่า 1) ควรกําหนดบรเิวณป่าท่ีจดัไวเ้พื่อเป็นต้นน้ําลําธารให้แน่นอน 2) ควรกําหนด
ขอบเขตที่ยอมให้เป็นแหล่งทํามาหากินของชาวเขา 3) ควรจะปลูกสร้างป่าหรือพืชคลุมดินข้ึน เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน้ําฝน 
 วิถีชีวิตของชุมชนผูกติดอยู่กับประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดมิประจําท้องถิ่น ซึ่งมี
พื้นที่ฐานของความเชื่อแตกต่างกันตามที่บรรพชนได้เคยดําเนินการมาเป็นแบบอย่าง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า       
ความเชื่อพื้นฐานทางประเพณี วัฒนธรรมนั้น จะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น 
การทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยเกษตรกรรม การหาของป่า ความผูกพันกบัป่าไม้ ความผูกพันกับแหล่งน้ํา และความ
เชื่อ ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิบนพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําสอดคล้องกับแนวคิดของคณะวิจัย มลูนิธฮิักเมืองน่าน (2544) ได้สรุปว่า  
การประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนามาใช้กับการจัดการป่าต้นน้ํา เป็นการต่ออายุให้กับป่าต้นน้ํา และเป็นมงคลให้
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในลําน้ํา เป็นประเพณีความเช่ือ และศาสนาที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิต 
 กระบวนการบริหารจัดการพื้นท่ีตน้น้ําน่าน เป็นกระบวนที่มีการดําเนินอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเนน้
ความยั่งยืนเป็นประโยชน์กับทุกฝา่ย และเน้นการแก้ไขปญัหาในเชิงบูรณาการ มากกว่าการแก้ไขปัญหาเพียงแค่
มิติเดยีว ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่า กระบวนการบริหารจดัการพื้นทีต่้นน้ําน่าน มีหลายฝา่ยที่เกี่ยวข้อง และได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ํา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีไดร้ับผลจาก
การบริหารจัดการมากน้อยแตกต่างกันไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Certo, Samuel C. (2008) มีความเห็นว่า 
กระบวนการบริหาร เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกีย่วข้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยการทํางานร่วมกันและโดยการทํางาน
ผ่านบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ขององค์การในลักษณะของการเช่ือมโยง ซึ่งหากนําเอาแนวคิดเช่นนี้มา
ประกอบกับเรื่องการบริหารจัดการพื้นท่ีต้นน้ํา 
 ขั้นตอนการจัดทํานโยบายการบรหิารจัดการพื้นท่ีต้นน้ําน่านตอนบน เป็นขั้นตอนท่ีนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการจัดทําท่ีถูกต้องตามหลักการและสอดคล้องกับ
รูปแบบ วิธีการที่จะนําไปสู่การปฏบิัติในพ้ืนท่ีจริง ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ในการจดัทํานโยบายแตล่ะครั้ง 
รัฐบาลจะต้องดําเนินการไปตามขัน้ตอนท่ีมีอยู่ในกฎ ระเบียบสอดคล้องกับแนวคิดของสัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ (2549) 
กล่าวว่า ข้ันตอนกระบวนการนโยบายจะต้องระบุปัญหาประชาชน หรือผู้มสี่วนได้เสีย มีการเรียกร้องให้รัฐบาล
ดําเนินการบางสิ่งบางอย่าง น่ันหมายถึง  การไดร้ับรู้ข้อมลูจากประชาชน พร้อมท้ังการรับฟังข้อเสนอแนะ
นโยบายตา่งๆ จาก ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เช่น ข้าราชการประจํา เป็นต้น 
 ผลกระทบของการบริหารจดัการพื้นที่ต้นน้ําน่านตอนบน มีผลกระทบต่อหลายฝ่าย เช่น รัฐบาล 
หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการพื้นทีต่น้น้ําน่าน  
เป็นการบรหิารในเชิงบูรณาการ ซึง่ผู้ที่ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย คือ รัฐบาล หากการบริหารจดัการพื้นท่ี
ต้นน้ําไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้จากรัฐบาล  ผลสะท้อนทีอ่อกมาก็จะบ่งบอกถึงนโยบายของรัฐบาลขาด
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นไปใน
รูปแบบโครงการ กิจกรรม แล้วนําไปดําเนินการ หากการดําเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว้ ย่อมหมายถึง
หน่วยงานราชการขาดทักษะในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประชาชนในพ้ืนท่ีที่จะต้องไดร้ับ
ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม หากการบรหิารจดัการของภาครัฐไม่ประสบผลสาํเร็จ สอดคล้องกับแนวคิด
ของสมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2550) ได้กล่าวถึงผลกระทบของนโยบายไว้ว่า ความสําเร็จหรือความลม้เหลวของการ
นํานโยบายไปปฏิบตัิจะ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ตดัสินใจนโยบาย ต่อกลุม่เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
และต่อหน่วยปฏิบัต ิ



ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ภาครัฐควรจะกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ีต้นน้ํา ให้มคีวามสอดคล้องกับประเด็นท่ี
เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ต้นน้ํา โดยการหาข้อมูล เก็บข้อมลู และวเิคราะหข์้อมูล ตามความเป็นจริง พร้อมทัง้มีความ
ตั้งใจจริงทีจ่ะนําเอาเรื่องพื้นที่ต้นน้ํา ไปสู่การจัดทํานโยบายและประกาศ เป็นนโยบายในท่ีสุด 
  2. ควรจะมีการตั้งองค์กรเฉพาะกจิขึ้นมา เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นน้ําโดยเฉพาะ ซึ่งองค์กรเฉพาะกิจนี้ 
บุคลากรอาจจะสังกัดกรมต่างๆ แล้วคัดสรรบคุลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดา้นมาร่วมทํางาน และบคุลากร
เหล่านั้นอาจจะมาจากหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภารกจิการบริหารจดัการพื้นที่ ป่าต้นน้าํ เช่น 
นักวิชาการเกษตร นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการธรณี นักวิชาการน้ํา นักวิชาการดิน เป็นต้น โดยบุคลากรทั้งหมด
เข้ามาทํางานร่วมกันในหน่วยงานเฉพาะกิจ คล้ายกับมาปฏิบตัิราชการในพื้นที่เดียวกันเป็น การบูรณาการทุกๆ 
องค์ความรู้ โดยขึ้นตรงต่อหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ 
  3. ควรจะมีการทําวิจัยการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ําอย่างครบทุกมิต ิของสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนท่ีต้นน้ํา
ทั้งหมด ไม่ใช่จะเป็นการพัฒนาเพยีงแต่การปลูกป่าเท่านั้น ยังรวมถงึสิ่งแวดล้อมอย่างอ่ืน และควรจะทําความตก
ลงร่วมกัน ในการทําวิจัยในเชิงปฏบิัติการ โดยที่ไมไ่ดเ้น้นเรื่องป่า แตเ่น้นทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าต้นน้าํ แล้ว
นําเสนอผลการวจิัยที่ได้เสนอต่อไปยังรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล 
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